
 
 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10x1 kg  

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 10 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXXX
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Fecha de Caducidad 
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Ospo-Vi55 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο του 
προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία 
που οφείλεται σε λάθος χρήση του προϊόντος μη 
σύμφωνη με τις αναγραφόμενες οδηγίες στην ετικέτα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Θα πρέπει να προστεθεί πρώτα το νερό στη 
δεξαμενή ανάμιξης μέχρι ποσότητας ίσης με το 1/3 
του συνολικού όγκου και ακολούθως το προϊόν. 
Ανακινήστε καλά στη δεξαμενή  για τουλάχιστον 15 
λεπτά και στη συνέχεια προσθέστε το υπόλοιπο νερό 
μέχρι πληρώσεως της δεξαμενής. Ανακινήστε για 
άλλα 5 λεπτά πριν την εφαρμογή. Μην αποθηκεύετε 
το προϊόν σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
Δηλώσεις προφυλάξεων (P Phrases): P101 Εάν 
ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος. P102 Mακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
 
 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
To OSPO-Vi55 είναι μίγμα ελεύθερων αμινοξέων που 
παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στα φυτά. Προέρχεται 
από υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνών. Δεν προκαλεί 
εγκαύματα στα φύλλα και στους καρπούς.  
 
ΔΡΑΣΗ 
Το OSPO-Vi55 αποτελεί βιολογικό διεγέρτη φυτών και η 
χρήση του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξής 
τους. Τα φυσικά συστατικά που περιέχει, επιδρούν με 
φυσικό τρόπο στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και 
ποσότητας της γεωργικής παραγωγής.   
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες 
όπως κηπευτικά, δέντρα  και ανθοκομικά. 
 
ΔΟΣΗ 
Διαφυλλικά: 5 g/L. 
Ο αριθμός εφαρμογών εξαρτάται από την κατάσταση 
θρέψης του φυτού. Προτείνεται να εφαρμόζεται κάθε 10-
15 ημέρες. Είναι απαραίτητο να υπάρχει καλή επαφή 
του προϊόντος με την επιφάνεια του φυτού. 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Ελεύθερα Αμινοξέα...………………………2% 
* από υδρόλυση φυτικών πρωτεϊνώνμε ειδικό τρόπο 
από την  Grupo Agrotecnología. 
 
Κυκλοφορεί  στην  Ελληνική αγορά για χρήση στη 
Γεωργία σύμφωνα με το Ν.1565/85-Υ.Α 217217/8-1-04 
(ΦΕΚ 35/16-01-04). 
 
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία, 
889/2008, Annex II (European Union), ES-AN-01-ECO 
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